Enkätsvar: kandidater till
regionfullmäktige
Namn: Alejandro Andres Del Castillo Alvarez
Födelseår: 1965
Område: Lövgärdet
Partiförening: Angered
Sysselsättning & facklig tillh.: Video fotograf/redigerare på Edithouse Film Works, UNIONEN
Ja, Valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2008?
Uppdrag i partiet:
Lokala aktiviteter, en halv mandatperiod som ersättare SDN Angered
Uppdrag i andra organisationer:
Candombe Lubolo, Emmaus Björkö, Faktum
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Vinster i välfärden, 6 tim arbetsdag, försvar av strejkrätten, förstatliga skolan, tandvårdsreform, m.m.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Ett större utnyttjade av de regionala EU fonder för bättre utveckling av förorter och landsbygd. Bättre,
större och billigare
kollektivtrafik, nya former av energiomställning för vår region, större miljötänk
samt bättre kontroll där det inte finns, större tillgänglighet av primärvård, samt bra sjukvård för alla,
utveckla jobben i landsbygd o förort.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets
utomparlamentariska arbete?
Jag tror att som parlamentariker kräver ett mycket större arbete att sätta sig in i frågor på en mer detaljerat
nivå. Dels för att kunna argumentera för/mot en fråga i en befintlig uppdrag, kunna skriva bra och tydliga
yrkande där Vänsterpartiet visar sin tydliga ställningstagande i en specifik fråga, samt kommunicera tydligt
ett ståndpunkt/åsikt till andra V medlemmar/väljare. Det kräver helt enkelt ett stort engagemang i sitt
partiarbete, att man brinner får de frågor man hanterar
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Mindre uppdrag i min partiförening och ett halv mandatperiod i SDN Angered.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Självklart, detta är ingen fråga för mig. Tycker nästan att den summan borde höjas för att stödja våra
partiföreningar i all aktivism de vill företa sig i.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Kanske ett större o bättre informationsflöde om vad som händer i vår region. I Gbg har vi som oftast en
tendens att titta oss i naveln och anse att det vi som leder regionen och inte tvärtom. Kommunala frågor är

viktiga, men regionala frågor är än viktigare i framtiden. Regionen bör ha de lösningar som storstan sätter
knut på.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. Jag
vet inte varför Vombud skulle vilja rösta på mig. Jag är ingen given kandidat och jag saknar djup politiskt erfarenhet.
Däremot så älskar jag att brottas med svåra politiska frågor som vårt parti ställs inför. Min inställning är att
fördjupa sig i sakfrågor för förstärka argumenten, som gör att man lättare kan försvara de svagaste
grupperna i ett samhälle och samtidigt upptäcka var de härskande maktstrukturer som förtrycker våra
medborgare
Namn: Anna-Karin Larsson
Födelseår: 1990
Område: Majorna
Partiförening: Linné
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Arbetssökande jurist. JUSEK.
Ja, Valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2010 respektive 2012.
Uppdrag i partiet:
Styrelseledamot, partiförening Linné
Uppdrag i andra organisationer:
Frivillig jourkvinna, Kvinnojouren ADA.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Fördelningspolitik och jämställdhet.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Jämlik vård.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Att tydligt förhålla sig till de olika rollerna, men att fortfarande ha en nära relation till lokala arbetet som
t.ex. partiförening. Att bidra med kunskap, information och erfarenheter åt båda hållen.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Vad har du för erfarenheter
av politiskt arbete? Jag suttit i Linnés styrelse två år, och då varit aktiv i
styrelsearbetet, aktiviteter och viss utåtriktad verksamhet. Tidigare har jag varit aktiv till och från,
som medlem under aktiviteter vid valår, vid Vänsterpartiet under WestPride, och innan dess medlemskap
och viss aktivitet i Ung vänster.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Tydligare ställningstaganden för att nå ut med V:s arbete.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag tycker det behövs fler unga, kvinnliga kamrater på listorna. Vänsterpartiet Göteborg bör motbevisa

rykten om att nepotism, elitism och “tes-tuggar”-traditionalism styr distriktet genom att släppa in även
nyare medlemmar som varit aktiva i partiet och vill engagera sig ytterligare. Distriktet skulle vinna på att
vara mer lättillgängligt, välkomnande och mindre hierarkiskt, och jag tror att ett sätt är att visa att fler olika
typer av medlemmar kan ta sig till viktiga poster, exempelvis parlamentariska - även unga, kvinnliga
medlemmar. Jag är en nyexaminerad, samhällsengagerad jurist med bred erfarenhet av både
migrationsrätt, förvaltningsrätt, familjerätt och socialrätt
genom mina engagemang i ADA
Kvinnojour, Röda korsets flyktinggrupp och genom arbete på Migrationsverket och Polismyndigheten. Jag
tror att min studie- och arbetslivserfarenhet, i kombination med mina ideella engagemang samt erfarenhet
från partiföreningsarbete skulle tillföra nya perspektiv och goda synpunkter i arbetet tillsammans med
övriga ledamöter.
Namn: Annika Enghamre
Födelseår: 1949
Område: Billdal
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Pensionär, f.d. Arbetsterapeut
Ja, Valbar plats
Medlem i partiet sedan:
2002
Uppdrag i partiet:
SDN Askim 2003 – 2010 (2:e vice ordf. 2003-2008) HSN 5, ersättare 2008-2010
Styrelse för Beställd Primärvård 2011 – fortf (före omorganisation :primärvårdsstyrelse för GBG 2011-2012)
Regionfullmäktige, ersättare 2017 –. Representanskapsombud 2009 (?), och dess styrelse sedan flera år
(2013?)
Uppdrag i andra organisationer:
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Vikten av att verka för ett rättvist, solidariskt och jämlikt samhälle. Genom att tillgodose allas behov av en
bra välfärd med god tillgång till bra skolor, sjukvård och äldreomsorg oberoende var du bor och vilka
inkomster du har. Då minskar klassklyftor och motsättningar och förutsättningar för ett tryggare samhälle
skapas.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Sjukvårdsfrågor, där det viktigaste just nu är att förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonal, en förutsättning
för att komma tillrätta med sjukhusens svårigheter. Jämlikheten måste öka och var man än bor i regionen
ska man känna trygghet i att bra vård finns när man behöver den. Jag vill uppmärksamma hur flera
patientgrupper fått sämre tillgång till rehabiliteringsinsatser efter införande av vårdvalet och arbeta för att
minimera privatiseringens konsekvenser. Funktionshindrades rätt till meningsfull sysselsättning och arbete
behöver förbättras och samarbete mellan sjukhusvård/primärvård och kommun stärkas. Den nära vården
behöver byggas ut och forskningsresurser omfördelas så att primärvården får en större andel.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
För att kunna bedriva ett bra parlamentariskt arbete måste man hämta näring, synpunkter och argument
hos partiet. Annars hamnar man i ett politiskt vakuum. Därför är det viktigt att träffa andra
vänsterpartister i såväl partiförening som på regionala träffar. Jag tycker om att uttrycka mig skriftligt och
skulle vilja ägna mer tid åt att skriva tex flygblad, insändare mm.

Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Under 80-talet när min man var aktiv i partiet, brukade jag hjälpa till med det praktiska arbetet, såsom
flygbladsutdelningar och vara barnvakt under medlemsmöten. Jag var med i en sånggrupp, som sjöng på
gator och torg och uppträdde i olika politiska sammanhang. Jag gick med i partiet långt senare för att få
möjlighet att påverka och arbeta med praktiska, vardagsnära frågor via parlamenten. I partipolitiken har jag
förutom att aktivt delta på medlemsmöten haft uppdrag som revisor och ingått i partiföreningens
valberedning. I repskapet har jag varit drivande med att arbeta fram det sjukvårdspolitiska programmet och
landsbygdsprogrammet.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen
beslutadepartiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
JA, Självklart!
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Ett utökat gemensamt ansvar för hela regionen, att vi ser helheten och hjälps åt med att lägga våra insatser
där dom bäst behövs. I göteborgsdistriktet behöver regionfrågorna få ett större utrymme och kunskaperna
om regionpolitiken öka.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig:
Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv ägnat mig åt arbetsrehabilitering, vilket gett breda kunskaper
om arbetsmarknad och arbetsförhållanden samt erfarenhet av att möta individers behov och se dessa i
förhållande till samhällssystem och samhällsutveckling. Därav mitt intresse för strukturella och
organisatoriska frågor. Vi 40-talister har upplevt samhällsförändringar från vänstervågen på 60-talet till
dagens högervridning med ökande samhällsklyftor och polarisering. I det parlamentariska uppdraget vill jag
kämpa för ett solidariskt och medmänskligt samhälle, en sjukvård där resurser fördelas efter behov. Jag
åtar mig alltid uppdrag med stor seriositet och pålitlighet, är lite av en arbetsmyra som lätt blir engagerad.
Jag är målinriktad och ser därför samarbete som en framgångsfaktor, men även humor och skratt är viktiga
ingredienser för att skapa distans och förståelse.
Namn: Arne Lindström
Födelseår: 1952
Område: Guldringen
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Behandlingssekr., Vision
JA – ej valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Medlem i V 1978; medlem KU/ UV. 1974
Uppdrag i partiet:
Kassör o medlemsansvarig i V Frölunda.F.n ordf.i GREFABs styrelse/kommunalt uppdrag.
Uppdrag i andra organisationer:
Skyddsombud Vision,valberedare i Vision Klubb Gryning
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Minska avgifterna för att åka kollektivt/Bygg ut kollektivtrafiken. Försvara den offentligdrivna
sjukvården/Nej till privatiseringar. Korta köerna till offentligdrivna sjukvården.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Se 4!

Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Arbetet i parlamenten måste kopplas till opinionsskapande utomp. arbetet, självklart. Vi måste föra ut alla
bra initiativ som tas i parlamenten till folk och omvänt föra upp frågor/problem som vi ser drabbar olika
grupper. Vi måste delta i och lyssna på opinionsyttringar, från olika utsatta grupper, t.ex. de som drabbas av
försämringar i assistans ersättningen.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Haft och har kommunala uppdrag: F.n. ordf. I GREFAB:s styrelse. Tidigare repr. V i SDN Södra Skärgården
och SDN Högsbo i drygt 10 år. På 90-talet ersättare i dåvarande Renhållningsstyrelsen.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Självklart för mig att betala partiskatten!
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Är lite osäker på den punkten. Förhoppningsvis går vi framåt i valet, får in fler kamrater, vilket bör leda till
att dessa tillsammans kan utveckla politiken även på områden som möjligen kan vara eftersatta idag.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Nu kandiderar jag ju inte till valbar plats. Men möjligen kan min långa yrkeserfarenhet (nästan 40 år) av
arbete med barn och ungdomar på HVB-hem, f.n. inom regionägda Gryning
Vård, ha givit mig
erfarenheter och insikter användbara i Västra Götalandsregionens parlament!
Namn: Can Altintasli
Födelseår: 1981
Område:Norra Biskopsgården
Partiförening: Biskopsgården-Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Sjuksköterska, Vårdförbundet
JA, Valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2017
Uppdrag i partiet:
Blivit invald i styrelsen Biskopsgården-Torslanda 2018
Uppdrag i andra organisationer:
Central roll i nätverket "En annan vård är möjlig", fackligt aktiv med facklig tid på Sahlgrenska område 6.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Arbetsmiljön på våra förvaltningar/sjukhus.
- Öppna stängda vårdplatser genom särskild satsning på yrkeskategorier som saknas eller som inte går att
rekrytera pga dålig arbetsmiljö och dålig löneutveckling.
inga vinster i välfärden
Ingen ökning av biljettpriser när det gäller kollektivtrafiken.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
- Om vi inte ska ha privata alternativ måste vi inom våra förvaltningar kunna erbjud en fullgod vård för våra
patienter. Patienterna måste känna att det inte är värt att söka privat vård då den offentliga är fullgod som

den är. Där är vi inte idag med långa vårdköer, patienter som ligger i korridorer eller får vänta dygn ute på
akuten innan de ens får en vårdplats.
- Sprida information om hur läget verkligen är på regionens sjukhus. Att folk faktiskt dör i väntan på
vårdplats för att motivera en skattehöjning.
- Arbetsmiljön: Vi inom den offentliga vården måste utmärka oss som en av de bättre arbetsgivarna, vi ska
vara ett föredöme för andra att följa, inte som nu att man i princip inte har annat än hårt arbete tills man
blir sjukskriven och sedan väljer annan arbetsgivare som vårdpersonal.
- Kollektiv trafiken måste bli mer tillgänglig för samtliga medborgare i regionen. En bättre samordning utav
lokala trafiken i tätorter och framförallt binda ihop regionens tätorter med varandra är av vikt för att få en
levande region.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Arbetar nu mestadels utomparlamentariskt och kommer att fortsätta med detta eftersom det ger
möjligheter som man kanske inte annars hade haft att agera på olika sätt i olika sammanhang. Det ger
ibland en närhet till medborgarna som man som politiker inte alltid har.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Mestadels arbetat utomparlamentariskt inom grupperna Tillsammansskapets förbundsstyrelse, En annan
vård är möjlig samt Vårdförbundet.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Vi måste tydligare förklara varför vi behöver tillföra mer resurser till den offentliga vården. Patienter och
anhöriga som kommer in till sjukhuset blir oftast ytterst förvånade över hur det ser ut. Som sjuksköterska
möter jag ständigt kommentaren, "men herregud är det så här det ser ut?". Genom att folk får förståelse
för hur det verkligen är så får de även motivation till höjd regionskatt.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
- Arbetar inom verksamheten på MAVA Sahlgrenska och har dessutom arbetat på akutintagen i Mölndal
samt Sahlgrenska. Denna erfarenhet gör att jag har erfarenhet från
"golvet". Dessutom sitter jag med i
diverse arbetsmiljömässiga forum tillsammans med arbetsgivaren vilket gjort att jag fått en insyn som
kanske inte många fått utav hur ett av våra största regionala sjukhus bedrivs.
- Har en facklig bakgrund inom vårdförbundet där min huvudsakliga uppgift varit att
rekrytera och
mobilisera arbetsmiljömässig kamp på sjukhuset. Mitt deltagande i nätverket "En annan vård är möjlig"
visar på min strävan att inte bara
angripa frågan lokalt på min arbetsplats utan att frågan är av
regional art.
-Min turkiska bakgrund gör att jag fått insyn i hur man som i Turkiet har privata alternativ som ruinerar folk
endast för att man ska få den vård som man som medborgare bör ha rät till. Dessutom hur kapitalismen
driver på undersökningar, medicinska åtgärder och mycket mer som inte är medicinskt befogade men ger
en ökad inkomst till sjukhuset och därför genomförs. Denna utveckling vill jag inte se i Sverige.
Namn: Carina Örgård
Födelseår: 1970
Område: Krokslätt
Partiförening: Centrum
Sysselsättning & facklig tillh.: Socionom, leg psykoterapeut på Rädda Barnen, SSR (SACO)
JA, Valbar plats

Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2013
Uppdrag i partiet:
Ordinarie ledamot regionfullmäktige Västra Götalandsregionen
Ordinarie ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg
Ledamot Psykiatriberedningen i Västra Götaland
Uppdrag i andra organisationer:
Ordförande i Föreningen för Trauma Fokuserad Kognitiv Beteende Terapi
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Vi själva vet att vi har den bästa politiken och vi har fått igenom flera viktiga och konkreta reformer på
riksdagsnivå vilket förenklar för oss rent pedagogiskt när vi nu ska övertyga potentiella väljare. Min önskan
är att vi i vårt parti ska väcka hopp och upplevas som trovärdiga och då gäller det att vi är tydliga med hur
vår politik också på längre sikt syftar till att skapa det solidariska och jämlika samhället. Frågor som kommer
vara högst aktuella i valrörelsen kommer vara den gemensamma välfärden som idag är starkt stukad och
där är vi har en stark politik.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
En betydande del av välfärden består av sjukvård. Då mina främsta områden som parlamentariker och min
nuvarande yrkesverksamhet är hälso- och sjukvård ser jag fram emot att få debattera detta i valrörelsen. En
socialistisk präglad regionutveckling och infrastruktur är också områden jag vill slå vakt om.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Ska vi uppnå våra mål måste vi ha fungerande samarbete mellan varandra i partiet oberoende av var vi har
våra uppdrag. I vårt distrikt stävar vi medvetet mot att ha kommunikationsvägar mellan parlamentariker,
parti-internt aktiva och övriga medlemmar. Det är en utmaning eftersom de flesta är överbelastade av
arbete och tiden är knapp vilket gör att det är avgörande att hitta strukturer som gör att vi orkar. I
Göteborg är vi på god väg.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Aktivism i min PF, styrelsearbete i min PF och DS samt parlamentariskt arbete i regionen.
Sen innebär min tjänst på Rädda Barnen påverkansarbete mot beslutsfattare och andra för att sprida de
insikter kontakten med barn och ungdomar i patientarbetet ger vilket också är ett slags politiskt arbete som
hittills sammanfallit till 100% med Vänsterpartiets ståndpunkter.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Grunden för ett gott vänsterpartistiskt arbete i regionen är lagd. Vi har en medveten strategi där vi
prioriterar arbetsrätt och arbetsmiljö inom de olika regionala sektorerna samt håller feministiskt fokus i
vilka områden vi riktar vår motioner och debatter. Vi skulle vinna på att tydliggöra denna strategi och de
steg vi tar så att också partiföreningarnas medlemmar engagerar sig som aktivister i regionens frågor. Vi
skulle också behöva öka samarbetet med de 49 kommunernas parlamentariker eftersom regionens
intressen alltid korsar de lokala intressena (dvs. ibland går de stick i stäv och ibland sammanfaller de).
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig:
Det kommer vara kloka och engagerade kamrater som trängs på V:s listor i 2018 års val och får jag ännu en
gång vara med på någon av dem känner jag stolthet och kommer göra mitt yttersta för att förvalta det
förtroendet! Vår roll som självständigt oppositionsparti under mandatperioden har inte bara gällt på

nationell nivå utan också i vår region. Det har inneburit att vi fått axla uppdrag på egen hand i flera
nämnder. Fördelen har varit att jag fått finslipa mina färdigheter i den ädla konsten att bygga relationer
med motståndaren för att bevaka och agera för arbetarklassens intressen. Nu går vi in i en stark valrörelse
och jag ser fram emot att vi tar över ledarskapet och verkställer den politik vi lagt grunden för nationellt
men också i regionen.
Namn: Emilia Domurat
Födelseår: 1982
Område: Norra Kortedala
Partiförening: KGB
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Håller på att avsluta mina studier
JA, Valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2015
Uppdrag i partiet:
Var medborgarvittne i nästan 2 år, var nämndeman, är nu ersättare i styrelsen för Leasing AB
Uppdrag i andra organisationer:
VISK, ledamot i kyrkomötet, vice gruppledare för VISK i Göteborgs stift, ledamot i Göteborgs stift, ledamot i
Nylöse pastorat.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Välfärdsfrågor, Jämlikhet/Jämställdhet och MR frågor.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Välfärdsfrågor etc.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det är viktigt att lyssna på olika parter, få nya perspektiv, ibland kan samarbete vara nyckelordet.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Har varit medlem i ett annat parti, där jag bl.a. var med i olika styrelser, sen blev jag medlem i V, hittade
hem till slut och engagerade mig i V / VISK. Vi har haft stora framgångar inom VISK. Så kan en del om
valrörelser och politisk arbete.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Bla mera av samarbete mellan olika instanser
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Lite om mig. Sysselsättning, håller på att avsluta mina studier, är sociolog, religionsvetare, statsvetare. Är
medlem i VISK (Vänstern i svenska kyrkan) där jag ställde upp i kyrkovalet 2017 och kom in på alla 3 nivåer,
kom in i kyrkomötet där jag fick (1278) personröster, kom
in i Göteborgs stift där jag är vice
gruppledare för VISK och kom in i Nylöse-pastorat, där jag fick flest personröster. Vad jag vet så är jag den
första ur den Romska nationella minoritetsgruppen som fick den stora äran att väljas in i kyrkomötet. Jag är
en human right aktivist, politiska frågor som jag brinner för är bl.a. välfärdsfrågor, MR, rättssäkerhet,

jämlikhet/jämställdhet.*
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/forbjud-rasistiska-nomineringsgrupper-i-kyrkomotet
(Artikel från VISK som bland annat jag skrivit under)

Namn: Finn Hellman
Födelseår: 1975
Område: Majorna
Partiförening: Majorna
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Frilansjournalist och studerande. SAC Syndikalisterna.
JA, valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2009
Uppdrag i partiet:
För närvarande Ledamot i Taltidningsnämnden. Tidigare anställd som
ledamot i styrelsen för Vita Bergen.

pol. sek. på Daladistriktet och

Uppdrag i andra organisationer:
För närvarande styrelseledamot i Sveriges Ledarhundsförare
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Sex timmars arbetsdag, rättvist skattesystem och omställning till ekologiskt hållbart samhälle.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Jag är framförallt intresserad av områdena kollektivtrafik, kultur och mänskliga rättigheter.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Det är viktigt att jag som parlamentariker inte tappar kontakten med partiets utomparlamentariska
verksamhet. För att förhindra att något sådant sker planerar jag att gå på möten, delta i
flygbladsutdelningar osv. Det stärker oss inom partiet och det ökar trovärdigheten gentemot väljarna som
ser att vi i regionfullmäktige har förankring bland partimedlemmarna.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete? När det gäller Vänsterpartiet: anställd som politisk
sekreterare för daladistriktet och ledamot i styrelsen för partiföreningen Vita bergen. Utanför partiet har
jag varit styrelseledamot i Homosexuella Socialister, Unga
Synskadade, Synskadades Riksförbund och
RFSU Göteborg. Jag har varit ordförande för Sveriges Ledarhundsförare och RFSL Göteborg. Mitt
engagemang har även omfattat förtroendeuppdrag som jämställdhetsombud i kriminologiska ämnesrådet
vid Stockholms Universitet. Nej till EU-, miljö- och fredsrörelsen har jag också varit aktiv i
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja, Självklart.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Det är viktigt för vår trovärdighet att någon med grav funktionsnedsättning är med och driver frågor som är
av avgörande betydelse för personer med grava funktionsnedsättningar. Kollektivtrafiken är fortfarande,
trots lagstiftning sedan 1979, mycket otillgänglig. Nästan lika illa är det på kulturområdet.

Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Sedan tidiga tonåren har jag varit engagerad i många olika sammanhang. Jag har ett
stort nätverk och
en bredd i mitt politiska kunnande. Samtidigt har jag ett par specialintressen som kan komma väl till pass.
Dit räknar jag frågor om funktionshinder, sexualitet och miljöfrågor. Jag är journalist och mån om att det jag
säger och skriver ska vara lätt att förstå även när det handlar om komplicerade saker.
Namn: Emily Muthén
Födelseår: 1981
Område: Olskroken
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Förbundssamordnare Riksföreningen Grunden Sverige.
JA- valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2008, så det var partiet, men jag har alltid haft hjärtat åt vänster.
Uppdrag i partiet:
Repskapet (flera år). Även suttit i styrelsen för Örgryte-Härlandas PF.
Uppdrag i andra organisationer:
Förbundssamordnare med mera för Grunden Sverige. Bland annat är jag brukarrevisor för Social
resursnämnd.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen? Jag tycker vi ska arbeta för att stärka LSSpersonlig assistans § 5-7 i LSS-lagen. Lika lön för män och kvinnor – stärk kvinnors lönekurva. Det är också
viktigt att lägga fokus på miljön, kärnkraft m.m. Barnomsorg är också en viktig valfråga. En del barn går i
friskola och föräldrarna är
högutbildade då får dessa barn förtur in i vuxenlivet och barn till
lågutbildade får inte lika chans till både utbildning, arbete m.m. Våra äldre måste få en bättre äldrevård,
skapa fler
bostäder då de äldre får en bra vård. Kollektivtrafiken är också en valfråga för det finns
många som inte har råd att åka. En annan är lika vård, ingen ska kunna få förtur på grund av
fet
plånbok. En valfråga är att vi ska driva frågan var kommer uranet som vi använder i kärnkraft, jag kan se i
mitt inre att det försiggår både barnarbetare och arbetare i tredje världen som lönen och arbetsmiljön är
urkass.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Jag vill driva frågan om personlig assistans, LSS och övriga § i LSS. En viktig fråga jag har är lika lön, som det
ser ut nu kan kommuner lägga ut till exempel parkarbetare. Om man lägger det i daglig verksamhet § 9-10 i
LSS-lagen kan kommunen spara pengar för man behöver bara betala för en anställd till fyra brukare. Det
finns mycket i LSS jag vill driva och driva andra frågor.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Det som jag tycker är om jag blir vald kommer mina frågor kanske upp mer än det utomparlamentariska.
Det kanske kommer upp på agendan.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Som förbundssamordnare i Grunden så träffar jag många politiker, tjänstehen osv.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)? Jag kommer betala den avgift som politiker
måste göra självklart, tänker att det

kan gå till ett bra ändamål.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Jag kommer driva om jag blir vald att påverka Regionens syn på funktionshindrade, och driva att man som
funktionshindrad ska få lön istället för HAB- alltså lika ersättning för lika arbete. Jag kommer också driva lika
skola, att varför får vissa barn förtur in i vuxenlivet. Jag kommer driva frågan att som gammal ska man ha
möjlighet att flytta till äldreboende om man vill det. Jag kommer också driva att kollektivtrafiken ska både
vara anpassad för alla och driva frågan att busskortet ska bli gratis för alla.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag är 36 år gammal. När jag var 6, nästan 7 år råkade jag ut för en stroke – de trodde först att jag inte
skulle överleva, sedan såg de att jag skulle överleva, men de sa att jag skulle bli ett kolli. En man körde runt i
en sjukvårdssäng hela livet. Jag rabblar lagar, räknar dem på nätterna, sover knappt något. Jag tänker på
natten vad jag ska skriva på dagarna och chattar med politiker på kvällstid. När jag väl har en fråga driver
jag den till det blir ändring i lagarna. Jag kan många lagar utantill och FN:s olika § och olika konventioner.
Jag tycker om att gå långa promenader, jag tränar både judo och basket. Jag tycker om att prata med folk.
Jag fick i höstas pris för mitt arrangemang för att lyckats få igenom många frågor som rör LSS i
riksdagen/regeringen.
Namn: Eva Olofsson
Födelseår: 1952
Område: Olivedal
Partiförening: Linné
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Oppositionsråd Västra Götalandsregionen är fackligt ansluten till
Vision.
JA – valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1970
Uppdrag i partiet:
Oppositionsråd i VGR vilket innebär att jag sitter i Regionstyrelsen och styrelsens Personalutskott. Sitter
också i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen. Ledamot Representantskapet. Ordförande för beredningen
Primärvård och äldreomsorg i Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Uppdrag i andra organisationer:
Ledamot sedan flera år i Kvinnofolkhögskolans skolstyrelse.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jämlikhet och en tydlig omfördelande fördelningspolitik. Välfärdsfrågan både kopplat till en jämlik och
jämställd välfärd utifrån människor behov och fortsatt jobba för att få bort vinster i välfärden.
Arbetstidsförkortning med sex timmarsdagen som mål. Klimatfrågan. Viktigt med tydlig feministisk profil.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Jag vill i första hand arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor som är den i särklass största delen av regionens
arbete. Utifrån dagens svårigheter att behålla och rekrytera personal förbättrade arbetsvillkor för
sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorskor med flera genom kortare arbetstid, högre lön och en
förbättrad arbetsmiljö. Fortsätta lyfta sextimmarsdagen. En jämlik hälso- och sjukvård och
utjämnande av hälsoklyftor. Satsningar mot psykisk ohälsa och förbättring av psykiatrin. Utveckling av
primärvården och den Nära vården. Självklart också en utbyggd kollektivtrafik i hela regionen med sänkta
avgifter.

Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Det är viktigt att koppla ihop dessa. Kampen mot
utförsäljning i Rannebergen är ett bra exempel. För
vår del i VGR när vi samarbetade med Distrikt/Partiföreningar när borgarna stängde 5 vårdcentraler de låg
inte i Göteborg dock. Jag anser frågan är bredare än så då, utomparlamentariskt arbete också drivs av
andra som Födelsevrålet, En annan vård är möjlig med flera. Det är viktigt att delta i och synas på deras
demonstrationer och manifestationer. Här lyckades vi bra i samband med krisen på Sahlgrenskas akut i
årsskiftet 2016-17. Det är viktigt att använda möjligheterna som parlamentariker att besöka verksamheter
och gå med heldagar tillsammans med personalen. Att bygga nätverk och träffa fackföreningar, särskilt
Vårdförbundet och Kommunal. Likaså med intresseföreningar som patient- och
funktionsrättsorganisationer och andra som RFSL, RFSU, Agape, Rosengrenska. Detta för att fånga upp
frågor och krav vi kan lyfta och utveckla vår politik.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Varit politiskt aktiv i V sedan 1970 och var med och byggde upp KU idag Ung Vänster. Suttit i partiförenings,
distriktsstyrelse och partistyrelse. Varit Kommunalråd i Göteborg och satt i riksdagens socialutskott i 8 år
innan Maj Karlsson. Senast denna mandatperiod i regionen.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja och det har jag gjort hitintills dock går de till partiet centralt när det gäller SKL och till representantskapet
när det gäller VGR.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Viktigt att vi får in olika kompetenser i gruppen. Eftersom den består av ledamöter från 5 distrikt men där
Göteborg har flest ledamöter bör vi förutom hälso-och sjukvård också ha människor som är intresserade av
kollektivtrafikfrågor, regional utveckling och miljö. Viktigt med förståelsen att på de flesta uppdragen
representerar vi hela regionen såväl landsbygd i Dalsland och Skaraborg som Borås, Uddevalla och
Göteborg och att besök och förankring behövs i hela regionen. Vi behöver båda ha kvar erfarna kamrater
som förnyelse.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag tycker det är mycket viktigt att driva och utveckla hälso- och sjukvårdsfrågorna. Det är många
förändringar på gång med omställning av sjukvården mot en utbyggd nära vård bland annat nya Närsjukhus
i Göteborg. Jag vill gärna vara med att påverka detta utifrån Vänsterpartiet grundsyn om en jämlik och
jämställd vård utan vinstintressen. Jag vill driva de nödvändiga förbättringarna för personal med bland
annat kortare arbetstid och jämställda löner. Jag vill fortsätta ta vara på och utveckla de kontakter och
nätverk jag byggt under den nuvarande mandatperioden. Jag vill också se till att vår politik på
kollektivtrafiks och miljöområdet utvecklas och får genomslag.
Namn: Frida Tånghag
Födelseår: 1989
Områrde: Södra Kortedala
Partiförening: Centrum
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kock, Hotell & Restaurangfacket (HRF)
JA, ej valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Gick med under valet och blev aktiv medlem 2014.
Uppdrag i partiet: Styrelsen för PF Centrum 2015, 2016, 2017 varav ordförande under 2017. (ställer upp för
omval men inte klart ännu).

Uppdrag i andra organisationer:
* Ers. i styrelsen för HRF´s avdelning 1 väst, 2018 * Ombud, HRF´s kongress 2018
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag tycker främst att frågan om 6h arbetsdag är viktig, då vi kan få in många delar av vår politik under en
och samma rubrik. Brinner även för frågor som angående juridik och rättsväsendet där jag även har mycket
erfarenhet. Frågor om jobb och arbete, ligger mig också nära och då från en arbetstagares synvinkel.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
–
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag anser att aktivist arbetet är minst lika viktigt som det parlamentariska, och för att uppnå bästa resultat
är detta något jag tänker fortsätta att kombinera.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag är först och främst skolad aktivist. Men har även god skolning från mitt arbete inom PF Centrums
styrelse, och lär mig mer och mer nu när jag sitter i nämnd. Vill ständigt utvecklas och lära mer inom mitt
politiska arbete. Har redan idag lätt att förstå politiska strukturer.
Uppdrag: * Nämndeman GBG Tingsrätt 2016-2017 (entledigade mig själv då bytte jobb som gjorde att jag
omfattades av jäv. * Ersättare i Nämnden för Kretslopp- och Vatten, 2017-2018. * Ombud på
Valkonferensen 2018. * Ombud på DÅK 2016 och 2017.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)? Självklar kommer jag betala partiskatt,
något jag redan gör på de arvodena jag erhåller.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Jag tycker vi behöver tillföra en vinkel där vi blir mer lättförståeliga, där vi ser arbetare som en stor
grupp potentiella väljare. Och tvärt om. Vi gör det idag redan bra, men kan bli lite tydligare.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
- Jag tycker att ni ska rösta på mig då jag representerar en minoritet inom partiet i Göteborg, jag är
nämligen kvinna och LO-ansluten, det ger mig ett
perspektiv och erfarenhet från en sida som vi
gärna vill prata om men som alla inte har upplevt själva.
- Jag är bevis för att vi inte bara är ett parti för akademiker, utan även självklart för arbetare.
- Jag vågar ta plats och är inte rädd för att tala för mig eller vår sak.
- Jag identifierar mig som arbetarklass, feminist och socialist. Har en stark klasskompass
och ser klyftorna i samhället på nära håll och kommer alltid försvara den lilla människan.
- Jag är i grunden skolad aktivist, både inom partiet och inom den fackliga rörelsen. Något jag ser som ett
plus i mitt parlamentariska arbete och något jag tänker fortsätta med parallellt. Jag anser att det är viktigt
att hålla en tät kontakt mellan dessa två delar och en förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt
parlamentariskt arbete.
- Vi behöver en bred representation bland våra företrädare för att spegla det samhälle vi lever i.

Namn: Gertrud Ingelman
Födelseår: 1953
Område: Masthugget
Partiförening: Linné (tidigare V Angered ca 20 år)
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Gymnasielärare, LR (Lärarnas Riksförbund)

JA, ej valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1977.
Politiska uppdrag för partiet:
Nuvarande: Ledamot Trafiknämnden, ordförande sektor Färdtjänst, 1:e vice ordförande P-bolaget och
ersättare VGR Kollektivtrafiknämnd.
Tidigare: Ledamot Socialförsäkringsnämnd och Frivården. Ersättare Spårvägen och SDN Gunnared (numera
del av Angered).
Uppdrag i andra organisationer:
Ordförande Västra avd. av Hyresgästföreningen och ledamot i styrelsen för HCF, hyresgästföreningen för
hela GBG. Arbetsplatsombud Lärarförbundet.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Klimatomställning – Grön investeringsfond för stora satsningar på energi och infrastruktur t.ex. tåg och
kollektivtrafik. Vinster i välfärden, bra vård, skola och omsorg. 6 timmars arbetsdag/arbetstidsförkortning,
jämlikhet och asylrätt.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Klimatomställning, energi, infrastruktur och trafik. Utbyggd kollektivtrafik utan att höja Västtrafiks taxor.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete? Det är viktigt att både vara aktivist, lyssna in rörelser och att driva frågor i parlamentet. Bara en
stark folklig opinion kan göra det möjligt att genomföra vår politik.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
40 år som aktivist och en del parlamentariska uppdrag.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10% av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Partiet gör ett bra arbete, men jag skulle gärna tillföra mer av klimatperspektivet ex. Utifrån vårt Eko-Eko
program.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Genom många års partiarbete har jag lång erfarenhet från olika politiska områden och uppdrag vilket kan
ge ett helhetsperspektiv, samtidigt som jag kommer att kunna fokusera extra på klimatfrågorna. Jag hoppas
och tror att jag fått trovärdighet bland klimataktiva i Göteborg /VGR genom det arbete jag lägger ner i
klimatrörelsen.
Namn: Gunilla Hellén
Födelseår: 1981
Område: Lunden
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Personalhandläggare på Göteborgsuniversitet, Jusek
JA – valbar plats

Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2017 i Vänsterpartiet.
Uppdrag i partiet:
Ersättare i Repskapet.
Uppdrag i andra organisationer:
Inga för närvarande.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Fri tandvård till alla, eller åtminstone billigare tandvård. Det här är verkligen en klassfråga. Jag tycker även
det är en viktig fråga att tillgängliggöra de dyra kultur som regionen producerar åt alla medborgare oavsett
ekonomiska resurser. Sedan tycker kollektivtrafiken ska vara gratis, det är både en klassfråga och en
miljöfråga.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Frågorna ovan.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Jag ser mig som en representant för vänsterpartiet, visserligen innebär det att själv driva saker men framför
allt att lyssna in vad partiet vill att jag ska driva för frågor. Det utomparlamentariska arbetet är viktigt och
det är där önskemålen, idéerna och linjen parlamentarikerna ska hålla formas.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
I ett annat parti har jag haft uppdrag som ersättare i Borås kommunfullmäktige samt ledamot i Fritids- och
folkhälsonämnden. Jag har haft några internpolitiska uppdrag sås som vice ordförande i partiförening osv.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10% av arvodet)? Självklart. Det är en moralisk och solidarisk
fråga för mig.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Då jag är ny i partiet vill jag inte uttala mig om detta, det vore förmätet av mig att sätta mig till doms över
partikamrater som negerat sig i åratal och dessutom utan att ha tillräcklig insyn för att ha bildat mig en
uppfattning.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag tycker att ombuden ska rösta på mig om de vill ha en person med starka feministiska och socialistiska
värderingar som inte är rädd för att ta en debatt, backar upp sina partikamrater och sprider glädje.
Namn: Gus Kaage
Födelseår: 1958
Område: Masthugget
Partiförening: Linné
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kommunikatör på Film i Väst. Vision.
JA – valbar plats
Medlem i ungdomsförbund/parti sedan:
2011

Uppdrag i partiet:
Sitter i DS, andra året. Sitter i PF Linnés styrelse sedan sex år. Med i kommunikationsgruppen och i
redaktionen för Göteborgsvänstern.
Uppdrag i andra organisationer:
Inga
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Klimatfrågan, pensioner, vinster i välfärden, sextimmarsdagen
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken? Är mycket intresserad av kulturfrågor, kollektivtrafik,
landsbygdspolitik samt miljö & klimatfrågor.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Ser det som en växelverkan där de båda måste förenas. Är man parlamentariker har man ett ansvar för att
nätverka, vara ute bland intressegrupper, partiföreningar och väljargrupper. I sig ingen motsättning utan en
ömsesidig förutsättning.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag blev politiskt aktiv under tonåren; från Göteborgs Miljögrupp 1976, till Folkkampanjen mot kärnkraft,
femton års arbete på bandet på Volvo Torslandaverken och fackligt aktiv i Metall, dömd som trädkramare,
verkat som journalist och redaktör (www.internationalen.se och www.rodarummet.se), delat ut en miljard
flygblad, skrivit vet inte hur många, promenerat minst nitton marathon i demonstrationståg av alla de slag.
Om du väljs in i Riksdagen kommer du då att betala den av kongressen beslutade partiskatten?
Jajamensan.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
–
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Bred erfarenhet. Mycket stort kontaktnät. Lätt för att läsa in material. Social och lätt för att prata med
människor. Ett liv i politikens tecken (bland mycket annat).
Namn: Jennie Wadén
Födelseår: 1984
Område: Guldringen
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Sedan februari jobbar jag som kommunikationsombudsman på
distriktsexpeditionen. Med i Vision men blivande medlem i Handels.
JA – ej valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2013
Uppdrag i partiet:
Ordförande i Vänsterpartiet Frölunda och sitter i redaktionen för Göteborgsvänstern. Är också ersättare i
stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo.
Uppdrag i andra organisationer:
Nej.

Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag tycker att vi ska köra hårt på 6 timmars arbetsdag.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Arbetstidsförkortning och ett hållbart arbetsliv för personalen. Jämlik vård, vård till alla och emot
privatiseringar.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Som parlamentariker är det min uppgift att ta med mig det utomparlamentariska arbetet in i det
parlamentariska. Där är jag bara en representant för det som sker utomparlamentariskt och det är viktigt att
det hänger ihop. Jag ser mig själv som aktivist, inte parlamentariker.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har mest erfarenheter av utomparlamentariskt arbete genom bland annat styrelsearbete, i min
partiförening, där jag också har varit ordförande under några år. Vad gäller parlamentarisk erfarenhet så är
jag sedan 2015 ersättare i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Svår fråga. Jag tycker att partiet gör ett bra regionalpolitiskt arbete. Däremot hoppas jag att vi blir fler så att
vi kan göra mer.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag brukar göra ett bra arbete för partiet.
Namn: Jesper Johansson
Födelseår: 1979
Område: Björkekärr
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Skolpsykolog, psykologförbundet
JA – valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2010, tror jag, aktiv sedan våren 2016
Uppdrag i partiet:
Ersättare i Örgyte-Härlanda Stadsdelsnämnd, fyllnadsvald september 2016
Uppdrag i andra organisationer:
Inga
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Miljöfrågor i allmänhet, klimatfrågan i synnerhet. Arbetstidsförkortning.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Bättre billigare kollektivtrafik. Arbetstidsfrågor i vården. Förmodligen svårt, men att verka för att skifta
fokus från
lönefrågor – som blivit allenarådande på senare år – till bättre arbetsvillkor generellt. Att

kämpa för en egen hög lön riskerar minska känslan av gemenskap i arbetsgrupper. Jag har egen erfarenhet
av det här, och vet att t.ex. sköterskornas situation är snarlik.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentariska
arbete?
Svår fråga, men det är väl rimligt att tänka att vi som parlamentariker måste använda våra partiföreningar
och medlemmar för att driva opinion för
våra frågor.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Ganska lite. Jag har deltagit i Vänsterpartiet Göteborgs arbete under de senaste två åren, men inte deltagit i
en valrörelse.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)? Självklart!
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Jag uppfattar att det kämpas gott redan idag, men en stridsegg kan väl nästan alltid slipas lite vassare? Vi är
nog precis som alla andra människor i samhället rädda för att stå för det rätta, framför allt om det rätta
skulle påverka våra väljare kortsiktigt negativt. Som politiker måste man våga stå för den samhällsvision vi
har, och bekräfta människor som upplever skav i den processen, utan att ge dem rätt. Vi är politiker för att
få information som inte alla nödvändigtvis kan få del av, och därmed ta långsiktiga beslut utifrån ett annat
perspektiv, som inte alla kan eller ens ska förstå.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Man ska rösta på mig om man vill få en principfast och orädd person. Jag är van vid att bryta mot normer,
om det är rimligt att ifrågasätta dem. I nästan hela mitt vuxna liv har jag kämpat för ett annat samhälle, och
visar inga tecken på att sluta bli upprörd över orättvisor, ojämlikhet och miljöförstörelse. Jag är analytisk
och duckar sällan för att försöka förstå komplexiteten även i synbarligen banala frågor.
Namn: Johan Zandin
Födelseår: 1975
Område: Guldheden
Partiförening: Linné (t.o.m. 2018-03-20)
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Programmerare, Sveriges Ingenjörer
JA – valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1991
Uppdrag i partiet:
Se fråga 7.
Uppdrag i andra organisationer:
Inga just nu.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Vinstfri välfärd, ekonomisk rättvisa, klimat, bostäder, 6h arbetsdag, kollektivtrafik.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Gratis kollektivtrafik, Sveriges bästa arbetsgivare för vårdpersonal, 6h arbetsdag.

Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Ska helst komplettera varandra, så det vi driver på ena stället är förankrat på det andra och det vi
mobiliserar folkligt stöd för också leder till konkreta beslut om förbättringar.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Styrelseordförande i Bostadsbolaget 2015-2019
Ledamot i Kommunfullmäktige 2014-2018
Ersättare och ledamot i Byggnadsnämnden 2011-2018
DS-ledamot 2006-2012 m.m.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Ersätt representantskapet med en årskonferens och en vanlig styrelse, på samma sätt som på distriktsnivå.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag kandiderar i första hand till en andra period i kommunfullmäktige (och kandiderar inte till valbar plats på
BÄGGE listorna). Men tycker partiet att jag skulle göra mer nytta i regionfullmäktige så kommer jag inte
invända mot det.
Namn: José Arevalo
Födelseår: 1949
Område: Gamlestaden
Partiförening: Kortedala-Gamlestan-Bergsjön
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Pensionär
JA – valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Ca 2010
Uppdrag i partiet:
Ersättare SDN Östra Göteborg, ledamot i individutskottet.
Uppdrag i andra organisationer:
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Social hållbarhet – bostäder, jobb, hälsa, utbildning.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Trafik, kultur.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Det behövs bättre kommunikation med medborgarna.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Fom 1974 i El Salvador, jag är politisk flykting.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.

Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Vi har jobbat så mycket vi har kunnat med flygbladsutdelning. Vi lyckades höja vår politiska kraft från
ungefär 7,3 till 9,4 i det sista valet. Om vi jobbar hårt kan vi få mera röster i september. Vi behöver bättre
kommunikation med de andra distrikten i Västra Götalandsregionen.
Namn: Jöran Fagerlund
Födelseår: 1972
Område: Gårdstensberget
Partiförening: Angered
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Kommunikatör Jämställdhetsmyndigheten, ST
JA – valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet? 1989
Uppdrag i partiet:
Ordförande Kretslopp och Vattennämnden, Vice ordförande HIGAB. Tidigare ledamot i kommunfullmäktige
och ordförande Poseidon samt Miljönämnden. Ledamot DS, ombudsman, stadssekreterare.
Uppdrag i andra organisationer:
Styrelseledamot Cykelfrämjandets riksorganisation. Tidigare ordförande för Svenska Aikidoförbundet och
styrelseledamot Internationella Aikidoförbundet.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Miljö och klimatfrågor. Mänskligheten har bara några få år kvar att fatta nödvändiga beslut för att undvika
en skenande global uppvärmning. Dessa beslut måste ha en tydlig klassprofil och jämställdhetsprägel för att
vara tillräckligt effektiva och få acceptans hos folkflertalet.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Folkhälsa, jämställdhet, miljö och klimat. Energiproduktion, kollektivtrafik. Regional utveckling.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Parlamentariker skall vara en kunskapskälla till partiet och lyfta in aktuella frågeställningar i partiarbetet för
att sedan återföra resultatet av partiets diskussioner till de parlamentariska församlingarna. Medlemmarna
skall avgöra politiken.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har stängt en svavelsyrafabrik, tagit Grabbar mot Barbie till Sverige och eldat aktiebrev på Storas
bolagsstämma. Under mina år som styrelseordförande blev Poseidon Sveriges största kommunala
bostadsbolag. I miljönämnden fick jag in ett klassperspektiv i den kommunala miljöpolitiken med mål om
hållbara och rättvisa utsläpp från konsumtionen. Senast har jag ordnat gratis vatten på stan.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete? Nolltaxa i
kollektivtrafiken för att ge
utrymme hos folkflertalet för en skattehöjning som finansierar satsningar på i sjuk- och tandvården.

Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig. I alla mina uppdrag, så väl i
opposition som i majoritet, har jag levererat vänsterpolitik som har skapat nytta för medborgarna. Förslagen
har även orsakat för Vänsterpartiet positiv
uppmärksamhet i media.
Namn: Lars Engen
Födelseår: 1954
Område:Rambergsstaden
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Universitetsadjunkt, dubbelansluten Lärarförbundet och
Vårdförbundet
JA – valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1997
Uppdrag i partiet:
Ledamot i Regionfullmäktige, Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och Repskapet.
Uppdrag i andra organisationer:
Arbetsmiljöombud på min arbetsplats. Jag har tidigare varit Huvudarbetsmiljöombud och ledamot i Centrala
arbetsmiljökommittén vid Göteborgs Universitet.
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jämställdhetsfrågor. Vi lever i ett alltmer ojämlikt land, inte minst vad gäller skillnader mellan stad och land.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Skillnaderna i levnadsvillkor vad gäller tillgång till och annan samhällsservice är alldeles för stora i regionen.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Alla som känner mig vet att jag är med på alla utomparlamentariska aktiviteter som jag kan.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har ju mina parlamentariska uppdrag nu och har tidigare varit ledamot i Kollektivtrafiknämnden, HSN
Hisingen och ännu tidigare ledamot i SDN Lundby.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
En ökad regional samordning mellan olika distrikt. Den nya distriktsindelningen kan bli en utmaning.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag tror att jag tillföra en bred erfarenhet från olika regionala verksamheter och kan ta uppdrag lite varstans.
Jag känner mig mer som en innevånare i Västra Götaland ä som en innevånare i Göteborg. De frågor jag
känner för faller inom ramen för vad regionen sysslar med. Visserligen är jag snart 64 men kan jag arbeta
som universitetslärare till jag är 67 kan jag syssla med politik tills jag är 68. Jag är fortfarande hungrig på
politik.
Namn: Lars-Erik Hansson
Födelseår: 1952

Område: Önnered
Partiförening: Frölunda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Pensionerad läkare
JA – valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1998
Uppdrag i partiet:
Ledamot av tandvårdsstyrelsen. Ledamot av representantskapet.
Uppdrag i andra organisationer:
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Bort med vinstintressen inom offentligt finansierad välfärd. Mer resurser till hälso- och sjukvård och vidtag
åtgärder så att vi får en mer jämlik hälso- och sjukvård inkl. tandvård.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Förbättrade arbetsförhållanden för de som arbetar inom hälso- och sjukvården, t.ex. kortare arbetstid, höjd
lön för låglönegrupper. Satsa resurser så att balans uppnås mellan behov av sjukvård och kapaciteten inom
sjukvården så att köer, överbeläggningar etc. minimeras. Ta bort patientavgifter inom primärvården. Sänkta
avgifter inom tandvården och att resurser satsas i utsatta områden/ och för patientgrupper med extra stora
behov av tandvård. Sänkta avgifter inom
kollektivtrafiken. Införa klimatbudgetar inom regionens
verksamheter.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Jag anser det viktigt att delta i det utomparlamentariska arbetet (fr.a. partiföreningen) och att regelbundet
rapportera till medlemmarna i partiföreningen vad som händer i det parlamentariska arbetet för att kunna
få deras synpunkter.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Erfarenhet av fr.a. utomparlamentariskt arbete i olika organisationer sedan 1971 och internationellt
solidaritetsarbete inom hälso- och sjukvård (11/2 år). Ledamot av regionfullmäktige (ersättare) 2006-2014,
ordinarie 2014-. Ledamot av sjukvårdsstyrelsen för Alingsås lasarett (ersättare) 2006-2014.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Ett bättre genomarbetat regionpolitiskt program (av liknande typ som Göteborgsdistriktets
kommunalpolitiska program). Att representantskapet engageras mer i politikutvecklingen.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Mina hjärtefrågor är hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Vi måste åstadkomma en mer jämlik
hälso- och sjukvård. Ett steg i den riktningen skulle vara att slopa patientavgifterna i primärvården. Det
skulle underlätta en bedömning av vårdbehovet vilket är centralt i svensk sjukvård; vård efter behov.
Samtidigt gäller det naturligtvis att göra allt för att minska vinstintressenas inflytande över sjukvården såväl
som tandvården. Särskilt när det gäller tandvården kan man tala om ”elefanten i rummet” där höga avgifter
ibland gör att patienten inte får behandling hen är i behov av. 50 % av patienterna som inte går till
tandläkaren regelbundet gör det för att de inte anser sig ha råd.

Med drygt 40 års erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård har jag ett användbart perspektiv på dagens
problem. Samtidigt som man naturligtvis ska se möjligheterna i digitalisering och teknikutveckling så är det
viktigt att förhålla sig kritisk när dessa saker framställs som ”lösningen” på många av problemen i dagens
hälso- och sjukvård.
Namn: Louise Granath
Födelseår: 1989
Område: Björkekärr
Partiförening: Örgryte-Härlanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Doktorand medlem i SULF (Saco-anslutet förbund)
JA – valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Medlem i partiet sedan år 2010
Uppdrag i partiet:
Styrelseledamot partiföreningen Frölunda (2011-2013), Styrelseledamot och kassör partiföreningen Linné
(2015-2018), ersättare för Vänsterpartiet i Göteborgs Stads Utdelningsstyrelse sedan hösten 2017.
Uppdrag i andra organisationer:
Styrelseledamot i HHGS, Handelshögskolan i Göteborgs
Studentkår, (2011-2012), ledamot i GUS, Göteborgs Universitet Studentkårer, valberedning (2011-2012),
styrelseledamot för Handelskammarens ”Swedish Young Professionals i Shanghai” (2013-2014),
nationalekonomiska institutionens representant i Handelshögskolas doktorandråd, HHDR (2016-pågående).
Doktorandrepresentant i Handelshögskolans lokala arbetsmiljökommitté, LAMK samt lärarförslagsnämnden,
LFN, (2016-pågående)
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Bekämpa den pågående privatiseringen av välfärden. En bra och likvärdig skola för alla barn och ungdomar
oavsett kön, etnicitet och klass där skolans kompensatoriska uppdrag tas på allvar och ger alla barn och
ungdomar samma möjligheter att utvecklas och lyckas. Stadsutveckling som bekämpar boendesegregation
och premierar fler icke-kommersiella mötesplatser. Samt tydligt driva frågan om levande förorter och en
levande landsbygd där människor ska ha samma rätt till samhällsservice och meningsfulla arbeten och
aktiviteter som den växande medelklassen i storstäderna.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Bekämpa den pågående privatiseringen av vår gemensamma välfärd. Bedriva en aktiv politik för en levande
landsbygd där människor ska vilja bosätta sig och finna arbete, där samhällsservice fortfarande måste
erbjudas och där människor ska kunna ha en aktiv och meningsfull fritid. Specifikt skulle jag vilja driva
frågan om utbyggd kollektivtrafik för att underlätta det gemensamma resandet på
landsbygden och
göra det lättare för människor att resa klimatsmart samt arbeta, studera eller engagera sig i fritids-och
kulturaktiviteter på annan ort.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Som parlamentariker ser jag min uppgift som medlemmarnas budbärare, det är i och kring
partiföreningarna som det verkligt viktiga arbetet utförs och det är där vår politik föds och utvecklas. Jag
anser därför att det är otroligt viktigt att i den mån det är möjligt vara lika aktiv i det utomparlamentariska
arbetet som innan en påbörjat ett parlamentariskt uppdrag.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Under mina första år som medlem satt jag i partiföreningen Frölundas styrelse. Sedan 2015 har jag suttit i
styrelsen för partiföreningen Linné där jag också varit kassör. Då jag flyttade till Björkekärr innan årsskiftet

har jag nu bytt partiförening och kommer därför i och med årsmötet lämna detta uppdrag för att istället
engagera mig i min nya partiförening, Örgryte-Härlanda. Vidare har jag sedan hösten 2017 ett
parlamentariskt uppdrag för Vänsterpartiet som ersättare i Göteborgs kommuns Utdelningsstyrelse.
Förutom mitt partipolitiska engagemang har jag erfarenhet av studentpolitiskt arbete från kårstyrelse och
valberedning. På min nuvarande arbetsplats, Handelshögskolan, är jag aktiv i arbetsplatspolitiska frågor
sedan 2016 som nationalekonomiska institutionens representant i fakultetens doktorandråd, HHDR, där vi
som organisation arbetar för att stärka doktorandernas arbetsvillkor och rättigheter på
Handelshögskolan. Jag sitter vidare som doktorandrepresentant i Handelshögskolans lokala
arbetsmiljökommitté, LAMK.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)? Självklart.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Jag tror det finns uppenbar potential för oss att sparka in bollen i öppet mål genom att peka hur det
marknadsliberala samhällsprojektet skapat de spänningar och den segregation som vi ser mellan stad och
land idag. Med tydlig vänsterpolitik hade vi aldrig behövt erfara den nedmontering av välfärd och
samhällsservice som vi ser i landsbygdsorter runt om i regionen. Jag tror helt klart att det finns utrymme i
regionpolitiken att lyfta fram detta perspektiv ännu mer.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Som förtroendevald i regionfullmäktige tror jag att det kan finnas en styrka i att ha med sig livserfarenhet
och perspektiv både från livet på landet och i regionens ”storstad” Göteborg. Jag har sett vad de
marknadsliberala krafterna och det tilltagande fokuset på den urbana medelklassen gjort med utbudet av
samhällsservice och välfärd i den lilla Skaraborgskommun i vilken jag är uppvuxen och mina föräldrar
fortfarande bor, och det är med sorg jag kan konstatera att ingen av mina barndomsvänner som lämnat
orten skulle komma på tanken att flytta tillbaka. Om jag får förtroendet att representera oss i
regionfullmäktige så lovar jag att göra vad jag kan för att driva en politik för en uthållig och levande
landsbygds-och stadsutveckling i regionen.
Namn: Luis Tortosa
Födelseår: 1949
Område: Masthugget
Partiförening: Angered
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Pensionär, fd. Programproducent (Blå Stället) och medlem av Vision
JA – ej valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
1990
Uppdrag i partiet: De senaste 8 år i Angereds Valberedning och de två senaste perioder Ersättare i Idrott och
Föreningsnämnden.
Uppdrag i andra organisationer:
Inte just nu. Tidigare har jag suttit i en lång råd av
föreningar.

styrelse eller arbetsgrupper i facket och diverse

Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jämlikhet, 6 timmar arbetsdag, segregation/klyftor/rasism, skolan, hälsa, pensioner...
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Hälsa, kultur.

Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Bära våra idéer och synpunkter i olika slags folkrörelse som kan jag befinna mig.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Förutom mina två perioder som ersättare
i IoFN har jag arbetat politisk i folkrörelser sen jag var 15 år
gammalt: Studentkåren i
skolan, i gymnasium och i medicinska fakulteten. Dryg fyra år i fängelse
under diktaturen i Uruguay, Föreningar och solidaritetsrörelser i Sverige under några decennier, Ca 10 år
representant för nuvarande Vision i Nätverket Facket mot Rasism (92-02), Fackliga Aktiva Invandrare FAI,
Representant för SKTF (Vision)-Göteborg till Mångfaldsrådet, Diverse nätverk mot diskriminering och
rasism, m.fl.
Som sammanfattning kan jag säga att min erfarenhet i politisk arbete är stor i de diverse formerna av
folkrörelser, men i den parlamentariska former är begränsade till de två nämnda perioder i nämnden.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja, självklart.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
–
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Namn: Monika Djurner
Födelseår: 1979
Område: Kyrkbyn
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Leg Sjuksköterska, förtroendevald för vårdförbundet.
JA – valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2008
Uppdrag i partiet: Ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ord i SDN Lundby, 1:e vice ord i Göteborg & Co,
ordförande i samordningsförbund Göteborg Centrum. Ledamot i partiets nystartade nationella fackliga
nätverk.
Uppdrag i andra organisationer:
Huvudskyddsombud och huvudförhandlare för Vårdförbundet, engagerade i sjukvårdsnätverket ”en annan
vård är möjlig”
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Jag tycker att partiet skall fokusera på arbetstidsfrågan och 6-timmarsdagen. Ett annan viktigt fokusfråga är
att förbättra arbetsmiljön för kvinnor i offentlig sektor då vi nu ser hur sjuktalen ökar hos denna grupp. Vi
måste stå upp för att stoppa utförsäljningarna i välfärden och särkilt inom i hälso och sjukvården. En väldigt
viktig fråga som partiet måste driva i regionen är att se till att sjukhusen öppnar alla stängda vårdplatser.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Jag vill gärna driva hälso och sjukvårdsfrågor, arbetstidsförkortning-frågor. 6-timmars arbetsdag. Hållbart
arbetsliv för personalen i regionens verksamhet.

Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Jag ser det utomparlamentariska arbetet som en förutsättning till det parlamentariska arbetet. Det är
genom det utomparlamentariska arbetet som man hämtar kraft och inspiration till det parlamentariska
arbetat. Jag anser att man alltid måste ha en stark och nära förankring med sin partiförening. Vi
vänsterpartister skall aldrig tappa kontakten med verkligheten, våra medlemmar eller de som röstar på oss
och därför tycker jag det är viktigt att man inte sitter för länge på ett och samma uppdrag.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har stor erfarenhet av politiskt arbete
både utomparlamentariskt arbeta och parlamentariskt
arbetat. Jag har medverkat i ett flertal utskott och arbetsgruppen. Bara för att nämna några så har jag suttit
med i fackligt utskott, feministiskt nätverk, nätverk för kvinnliga parlamentariker, gruppledning i
kommunfullmäktigegruppen, styrelseledamot I PF Lundby och nu är jag med och startar upp vårt nationella
fackliga nätverk. Jag har även varit med och planerat och genomfört valarbete. Genom mina
parlamentariska uppdrag har jag stor erfarenhet att driva politiska frågor, både i samarbeta med andra
politiska partier men även att driva frågor som är särskilt viktiga för vänsterpartiet.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja!
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Jag tycker att partiet behöver bli vassare på att ta strid för kvinnor i offentlig sektor och inom regionen så är
hälso och sjukvården en av de största verksamheterna så här har partiet ett bra tillfälle att vara en röst för
just dessa kvinnor.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Genom min fackliga bakgrund så jag en djup förankring med arbetarrörelsen, jag har arbetat fackligt i mer
än 10 år som huvudskyddsombud på Sahlgrenska och tillsammans med mina fackliga kamrater har vi vunnit
många fackliga strider som har blivit omtalade i media och 2015 vann jag priset som årets skyddsombud.
Jag har ett stort nätverk inom den fackliga rörelsen och är starkt engagerad i nätverket ”en annan vård är
möjlig” och nu håller vi gäng sjukvårdsaktivister håller nu på att starta upp ett nationellt nätverk för
”socialistiska vårdarbetare”, min dröm är att på lång sikt starta ett nytt fackförbund för all sjukvårdspersonal.
Jag har en gedigen parlamentarisk erfarenhet då jag har har suttit två mandatperioder i
kommunfullmäktige, men även erhållit uppdrag som vice ordförande i både stadsdelsnämnd och i
bolagsstyrelser. Jag tror att med min stora erfarenhet av hälso och sjukvårdsfrågor ger det mig en styrka och
trovärdighet i just dessa frågor och jag tror jag skulle vara en bra tillgång för partiet.
Namn: Nadia Mousa
Födelseår: 1962
Område: Eriksbo
Partiförening: Angered
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Aktiv inom föreningar och organisationer.
JA – valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2009
Uppdrag i partiet:
ledamot i regionfullmäktige, ledamot i patientnämnden och på Carlanderska sjukhuset
Uppdrag i andra organisationer:
Nej

Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Vård (allas rätt till jämlik vård), skola (bra och nära till skolan för alla) och bostäder (ska fördelas rättvist).
Flykting och migrationsfrågor.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Flykting och migrationsfrågor.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Min roll gör det möjligt att knyta ihop frågor från olika områden samt få höra olika åsikter och insikter.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag har varit aktiv i flertalet föreningar och organisationer som arbetar med frågor som arbetar för att
minska kriminalitet, stärka kvinnors position i samhället samt stärka dem mänskliga rättigheterna. Jag har
även varit med i regionfullmäktige sedan 2010 samt andra uppdrag som i Angereds närsjukhus som
ledamot.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Frågor som rör papperslösa bör framhävas mer och arbetas mer för. Ingen asylsökande skall anses vara
"illegal" i samhället pga. sin situation. Även frågor som rör rasism i samhället bör vara prioritet.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag är starkt engagerad i flykting och migrationsfrågor samt arbetar mot utanförskap och segregation. Alla
asylsökande ska ha rätt till egen bostad och jobb samtidigt som de söker asyl. Även rätt till sjukvård och
tandvård bör vara självklart precis som för alla andra i Sverige. Jag tycker att våra skattepengar skall gå till
sjukvård och skolan för att stärka både kvalité och kapacitet. Med privat sjukvård går pengarna annars till
vinst istället för att ge mer vård.
Namn: Patrik Helgeson
Födelseår: 1985
Område: Södra Biskopsgården
Partiförening: Biskopsgården-Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Lärare, Lärarnas riksförbund
JA – ej valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
Ung Vänster 2001, Vänsterpartiet 2004
Uppdrag i partiet:
Uppdrag i andra organisationer:
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Sex timmars arbetsdag, offensiv ekonomisk politik.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?

Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Har suttit i styrelsen i partiföreningen i många år samtidigt som jag varit stadsdelspolitiker.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Görmycket.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Namn: Robert Karlsson
Födelseår: 1983
Område: Nolered
Partiförening: Biskopsgården-Torslanda
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Hamnarbetare, Hamnarbetarförbundet
JA – ej valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2005 kanske? vet ej
Uppdrag i partiet:
Inga
Uppdrag i andra organisationer:
Styrelseledamot Hamn 4:an, kassör GKIK
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Försvara strejkrätten, inga vinster i välfärden.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Gratis kollektivtrafik, minska segregationen.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartietss utomparlamentarisk arbete?
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Inga.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Vet ej.

Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Vet ej.
Namn: Sara Lindalen
Födelseår: 1977
Område: Kvillebäcken
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Lärare i grundskolan, lärarförbundet
JA – ej valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2012
Uppdrag i partiet:
ersättare i kommunfullmäktig Göteborgs Stad, ersättare i den interimistiska förskolenämnden
Uppdrag i andra organisationer:
Styrelseledamot i LH Fyrklövern, (hyresgästföreningen) Arbetsplats- och skyddsombud lärarförbundet
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Allra viktigast är att vi verkligen tar krafttag för att få ett jämlikt samhälle! Det gör vi genom att föra en
politik som ser till ALLA oavsett bakgrund, kön, sexuell läggning, ålder, har möjligheten att må bra och
utvecklas. Alltså behöver vi…
…driva på frågan om sex timmars arbetsdag, en viktig reform för ett hållbart yrkesliv.
… ta krafttag för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.
…arbeta för ett hållbart samhälle; miljö före vinst.
…kraftfullt motverka sexuella trakasserier och sexuellt våld.
…se till att bygga upp en välfärd som människor kan lita på.
…se till att vi bygger bra och trygga bostäder för ALLA!
…göra kulturen tillgänglig för ALLA!
…satsa på utbildning, från förskola till universitet, ALLA ska ha rätt till en bra utbildning!
…föra en human flyktingpolitik och vara en trygg hamn för de i nöd.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Jag vill att vi satsar på att se till att oavsett var i regionen du bor så ska du känna att du kan lita på vården,
lita på infrastrukturen och känna att vi är en och samma region.
Jag vill att vi tar tillvara på både stad och landsbygd.
Jag vill att vi utvecklar infrastrukturen och gör det möjligt för fler människor att pendla på ett effektivt och
hållbart sätt. Satsa på fler tågstationer där det finns möjlighet. Detta skulle
få samhällen att leva upp
och de som vill leva på landet men ändå arbeta i staden skulle kunna göra det i större utsträckning än
idag.
Idag är det svårt för människor som arbetar i yrken som kräver närvaro varje dag, alltså yrken som du inte
kan sköta hemifrån, att bo långt från sin arbetsplats medan de som har flexibla arbeten kan välja att jobba
en del hemifrån och därmed har en annan frihet att välja
var de vill bo.
I samband med det så tycker jag att sex timmars arbetsdag ’är något att verkligen satsa på så att det blir
lättare för människor att få ihop sin tid och sitt vardagspussel.
Jag hade önskat ett bättre samarbete över kommungränserna när det gäller resor till olika museum och
sevärdheter, samordna transporter och förenkla bokningsförfarandet för skolor. Det är viktigt att inte bli fast
i sin egen kommun utan att man kan känna att det är lätt att besöka andra platser.

Jag vill att vi driver en skattepolitik som ger en bra fördelning och att vi ser till att det är varje enskild
människa som vinner på välfärden och inte bolagen. Valfrihet får aldrig gå före kvalitetskrav och rätten till
en välfärd värd namnet!
Jag vill också vara med och skapa en region som både välkomnar och tar väl hand om nyanlända, vi ska se
mångkultur som en tillgång och vara inkluderande och solidariska.
Jag brinner för att hitta lösningar som är hållbara och som leder framåt. Jag vill att vi ska verka för att skapa
bättre möjligheter för småskalighet när det gäller odling och djurhållning. Ekobyar, kollektiva jordbruk och
alternativa handelslösningar är något som jag verkligen skulle vilja se mer av i vår region.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
I det utomparlamentariska arbetet så fångar man upp medborgares frågor och tankar. Man väcker opinion
och diskuterar viktiga ideologiska
frågor. Det tar man sedan med sig i det parlamentariska arbetet.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Jag är ersättare i kommunfullmäktige och i den interimistiska förskolenämnden.
Jag har också suttit i styrelsen i Lundby och deltagit i olika utåtriktade aktiviteter.
Jag sitter med i den internfeministiska gruppen.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)? Absolut!
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Ännu mer fokus på att bygga ihop stad och landsbygd. Prata mer klimat och hållbar utveckling.
Ännu tydligare feministiskt perspektiv på olika sakfrågor. Även ett tydligare barnperspektiv.
Barnkonsekvensanalyser när det gäller att fatta olika beslut.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag är en kvinna som har mina rötter i de värmländska skogarna. Jag har både storstad och
landsbygdsperspektiv.
Jag är mamma, lärare och politiker och jag tycker så mycket om att kunna vara med och påverka på alla
dessa plan. Mina olika roller gör också att jag kan se saker ur olika perspektiv och jag använder mig av mina
erfarenheter för att hjälpa andra.
Ända sedan jag var liten så har jag brunnit för allas lika värde och försökt tänka ut lösningar för att alla ska få
ha det bra. Jag har en stark ideologisk övertygelse och vet var jag står, jag är trygg i mig själv.
För mig är det självklart att du ska ha samma rättigheter och utvecklingsmöjligheter oavsett var du bor.
Jag har ett brinnande intresse för välfärdsfrågor och jag är beredd att kämpa för rätten till en välfärd som
tillgodoser allas behov och inte bara de med de starkaste rösterna och den största plånboken.
Du ska kunna bo där du vill och ändå få ditt liv att fungera.
Jag känner så starkt för dessa frågor och jag tror verkligen att det är möjligt att skapa en region som tar oss i
in framtiden med respekt för individens rättigheter och som präglas av solidaritet och jämlikhet!
Namn: Tobias Dahlgren
Födelseår: 1985
Område: Rambergsstaden
Partiförening: Lundby
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Elektriker, SEKO
JA – ej valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
2007
Uppdrag i partiet:

Medlem
Uppdrag i andra organisationer:
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Stoppa privatiseringar inom offentlig verksamhet, medborgarinflytande.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Bättre vård i rimlig tid.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Att det finns en öppen och bra dialog mellan dom bägge.
Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Skyddsombud.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
-

Namn: Tuija Fabernäs
Födelseår: 1950
Område: Skälltorp
Partiförening: Backa
Sysselsättning & facklig tillhörighet: Vision, Huvudskyddsombud
JA – ej valbar plats
Vilket år gick du med i ungdomsförbundet/partiet?
ca 2015
Uppdrag i partiet:
Backa styrelse
Uppdrag i andra organisationer:
Uppdrag i fackförbund
Vilka frågor tycker du är viktiga att partiet driver i valrörelsen?
Miljö, jämställdhet, sjukvårdsfrågor, integration.
Vilka frågor vill du driva i regionpolitiken?
Se föregående svar.
Hur ser du på din roll som parlamentariker i förhållande till Vänsterpartiets utomparlamentarisk arbete?
Pga. jag har för lite erfarenhet vill jag inte svara på denna fråga, dumt ha en åsikt nu.

Vad har du för erfarenheter av politiskt arbete?
Väldigt lite.
Om du väljs till ett parlamentariskt uppdrag kommer du då att betala den av årskonferensen beslutade
partiskatten (för icke heltidspolitiker är det 10 % av arvodet)?
Ja.
Vad tycker du behöver tillföras i partiets regionpolitiska arbete?
Koppla samman detta komplexa samhälle m.m.
Slutligen vill vi att du beskriver varför du tycker att ombuden ska rösta på dig.
Jag är känd att vara engagerad och handlingskraftig som jag har visat i mina tidigare uppdrag i arbetslivet. Så
jag har stort intresse att lyfta sam.?.es liggande frågor för att människor/många; harsvårt. Viktigt se
helheten hur allting är sammankopplat. Som jag nu tycker finns inte nog.

Tackat NEJ:
Namn: Rebar Alnazar

Partiförening: Angered

Namn: Jesper Berglund

Partiförening: Backa

Namn: Mats Berglund

Partiförening: Lundby

Namn: Marie Brynolfsson

Partiförening: Backa

Namn: Martin Börjesson

Partiförening: Backa

Namn: Sara Carlsson Hägglund Partiförening: Kortedala-Gamlestan-Bergsjön
Namn: Valeria Castro

Partiförening: Centrum

Namn: Martin Fahlen

Partiförening: Centrum

Namn: Christian Forsman

Partiförening: Centrum

Namn: Candan Genc

Partiförening: Frölunda

Namn: Marion Hellgren

Partiförening: Biskopsgården-Torslanda

Namn: Johan Jensen

Partiförening: Majorna

Namn: Sören Jensen

Partiförening: Majorna

Namn: Jenny Juto

Partiförening: Majorna

Namn: Amanda Kappelmark

Partiförening: Frölunda

Namn: Gustav Landström

Partiförening: Centrum

Namn: Moa Lindh

Partiförening: Angered

Namn: Erik Norén
Namn: Jesper Odelberg
Namn: Thaher Pelaseyed

Partiförening: Lundby
Partiförening: Centrum
Partiförening: Linné

Namn: Maria ”Mia” Sundqvist Partiförening: Biskopsgården-Torslanda
Namn: Alice Vernersson

Partiförening: Örgryte-Härlanda

Namn: Alma Öberg

Partiförening: Frölunda

